PROGRAME DE FINANŢARE PENTRU ADMINISTRAŢIILE PUBLICE
LOCALE
MARTIE 2015

Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Buget

Actiuni eligibile

Termen limita

Prelungire termen de
depunere a aplicatiilor
pentru Apelul II la nivelul
Programului RO01 Asistență tehnică și
Fondul Bilateral la Nivel
Național
Finantator: Granturi SEE
si Norvegiene 2009-2014

Granturile SEE și
Norvegiene reprezintă
contribuția Islandei,
Principatului
Liechtenstein și
Regatului Norvegiei în
vederea reducerii
disparităților sociale
și economice în cadrul
Spațiului Economic
European și pentru a
întări relațiile
bilaterale cu cele 16
state beneficiare din
sudul și centrul
Europei. Scopul
Fondului Bilateral la
Nivel Național este de
a sprijini diverse
inițiative de cooperare
bilaterală între entități
din România și entități
din Islanda, Principatul
Liechtenstein și
Regatul Norvegia
(denumite în
continuare state
donatoare). Sunt
încurajate și acțiunile
care vizează
cooperarea cu
Consiliul Europei.

Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul
Fondului sunt următoarele categorii de
entități:
1. Punctul Național de Contact și alte
instituții naționale care joacă un rol
important în stabilirea/implementarea
unui anumit program inclus în
Memorandumurile de Înțelegere;
2. Operatorii de program și partenerii de
program din cadrul programelor
finanțate prin Granturile SEE și
Norvegiene 2009-2014;
3. Promotorii de proiect și partenerii de
proiect din cadrul proiectelor finanțate
prin Granturile SEE și Norvegiene 20092014;
4. Ambasadele statelor donatoare în
Romania și ambasadele României în
statele donatoare;
5. Instituții publice, autorități publice
naționale sau internaționale, autorități
publice locale, sau regionale;
6. Organizații interguvernamentale;
7. Agenții guvernamentale;
8. Instituții de învățământ și institute de
cercetare;
9. Organizații non-guvernamentale,
asociații, fundații, sindicate, patronate
care activează în sfera ariilor prioritare
enunțate anterior (pentru Măsura II,
sunt eligibili aplicanții din această
categorie cu condiția să fi derulat
această activitate timp de cel puțin un
an fiscal integral).

Bugetul total al
prezentului apel
este 736.000 Euro,
împărțit astfel:

În cadrul acestui fond se
finanțează proiecte/acțiuni,
individuale sau în parteneriat,
de colaborare, schimb de
experiență, transfer de
cunoștințe și bune practici
între beneficiari și entități din
Statele Donatoare, alte state
beneficiare și România.
Activitățile eligibile ce pot fi
finanțate sunt: organizarea de
conferințe și seminarii pe teme
de interes comun, cooperare
tehnică și schimb de experți,
formarea pe termen scurt,
vizite de studiu, elaborarea de
rapoarte și studii, etc., iar rata
de finanțare este de 100%.

Data limită de depunere a
aplicațiilor este 31 decembrie
2015 sau până la epuizarea
fondurilor. Termenul limită
pentru implementarea
proiectelor/acțiunilor: 30 iunie
2016. Cererile de finanţare
depuse vor fi evaluate în mod
continuu, în ordinea înregistrării
lor, până ce întreaga alocare
financiară va fi epuizată.

Ghidul solicitantului:
http://www.fonduriue.ro/posdru/images/do
c2014/ghid1.pdf
Adresa programului:
http://www.eeagrants.ro
/-/nou-extindereaperioadei-de-depunerede-aplicatii-pentruapelul-ii-la-nivelulprogramului-ro01asistenta-tehnica-sifondul-bilateral-la-nivelnational

Măsura I - Sprijin
pentru deplasări:
100.000 Euro
Măsura II - Arii
Prioritare: 636.000
Euro

Domeniile de interes pentru
care se poate aplica sunt:
 Justiție și Afaceri
Interne;
 Sănătate;
 Cooperare Culturală;
 Mediu;
 Copii și tineri în
situații de risc;
 Alte priorități
generale și
orizontale.
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Buget

Actiuni eligibile

Termen limita

Prelungire termen de
depunere a aplicatiilor
pentru apelul II la nivelul
Programului RO18 Întărirea capacităţii şi
cooperare instituţională
între instituţiile publice,
autorităţile locale şi
regionale române şi
norvegiene.

Granturile SEE și
Norvegiene reprezintă
contribuția Islandei,
Principatului
Liechtenstein și
Regatului Norvegiei în
vederea reducerii
disparităților sociale și
economice în cadrul
Spațiului Economic
European și pentru a
întări relațiile bilaterale
cu cele 16 state
beneficiare din sudul și
centrul Europei. Scopul
Fondului Bilateral la
Nivel Național este de a
sprijini diverse inițiative
de cooperare bilaterală
între entități din
România și entități din
Islanda, Principatul
Liechtenstein și Regatul
Norvegia (denumite în
continuare state
donatoare). Sunt
încurajate și acțiunile
care vizează cooperarea
cu Consiliul Europei.

Beneficiarii și
partenerii eligibili în
cadrul Fondului
sunt următoarele
categorii de entități
înregistrate în
România sau
Norvegia:
- autorități
administrative
centrale sau
autonome;
- autorități
administrative
locale sau
regionale;
- agenții
guvernamentale.

Bugetul apelului
este 175.765
Euro.

Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor
ce corespund obiectivului general al Programului, de
întărire a capacității administrative și dezvoltare a
resurselor umane în instituțiile publice și autoritățile
locale și regionale din România prin cooperare și
transfer de cunoștințe cu instituții similare din
Norvegia. Astfel, proiectele/acțiunile finanțate
trebuie să faciliteze schimbul și transferul de
cunoștințe, experiențe, tehnici, bune practici între
entități similare din România și Norvegia și să vizeze
dezvoltarea relațiilor bilaterale între cele două țări.
În acest scop, următoarele tipuri de activități sunt
considerate eligibile:
 Participarea la evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu,
cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter
similar
 Organizarea de evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu,
cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter
similar.

Data limită de
depunere a
aplicațiilor este
31 decembrie
2015 sau până la
epuizarea
fondurilor.
Termenul limită
pentru
implementarea
proiectelor/acțiu
nilor: 30 iunie
2016. Cererile de
finanţare depuse
vor fi evaluate în
mod continuu, în
ordinea
înregistrării lor,
până ce întreaga
alocare financiară
va fi epuizată.

Finantator: Granturi SEE
si Norvegiene 2009-2014

Ghidul solicitantului:
http://www.eeagrants.ro
/documents/10194/1434
69/Ghidul+Aplicantului+
RO18+dec2014.pdf/6bb9
1816-221c-4968-a3bd39cfe65ab84a
Adresa programului:
http://www.eeagrants.ro
/-/nou-extindereaperioadei-de-depunerede-aplicatii-pentruapelul-ii-la-nivelulprogramului-ro18intarirea-capacitatii-sicooperare-institutionalaintre
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Titlu

Obiectivul
Programului

Informatii despre program

Termen limita

Primul apel de
proiecte din cadrul
Programului de
Cooperare
Teritoriala
Europeana,
URBACT III va fi
lansat la sfarsitul
acestei luni (martie
2015).

URBACT III este un program european care
faciliteaza schimbul de informatii in vederea
promovarii dezvoltarii urbane durabile.
Programul ofera posibilitatea oraselor sa
conlucreze in vederea rezolvarii provocarilor
urbane majore, confirmand, totodata, rolul
crucial pe care centrele urbane il au in
confruntarea cu schimbarile actuale ale
societatii. URBACT sustine orasele in
dezvoltarea de solutii pragmatice, noi si
durabile, care imbina intr-o abordare integrata
aspect sociale, economice si de mediu
inconjurator.
Programul faciliteaza schimbul de bune practici
si experiente intre toti specialistii europeni
implicati in domeniul politicii urbane. In
prezent, in Programul URBACT sunt implicate
300 de orase, 29 de tari si 5000 de participanti
activi.
URBACT III va permite instruirea si schimbul de
bune practici dintre factori de decizie politici,
functionari si alti stakeholderi din orase,
contribuind la imbunatatirea planificarii si
implementarii abordarilor urbane integrate in
orasele europene. Programul acopera toate
cele 28 de state membre ale Uniunii Europene,
precum si cele doua tari partenere, Norvegia si
Elvetia.

URBACT III este singurul program interregional, care a
avut o crestere a bugetului cu 40%.
Cei familiarizati cu URBACT stiu ca programul are o
abordare ciclica. URBACT II a inceput in 2007 si a inclus
pana acum 3 apeluri de proiecte, fiecare dintre ele pe
durata de doi sau trei ani. URBACT II se va incheia in iunie
2015, in timp ce URBACT III a fost deja lansat.
Este important de retinut ca in cadrul noului program
URBACT III, vor fi 3 tipuri de interventii: schimbul
transnational, consolidarea capacitatii si capitalizarea &
diseminarea.
Obiectivele programului vizeaza cresterea capacitatii
oraselor de a gestiona politicile si practicile urbane
durabile in mod integrat si participativ si crearea
conditiilor pentru ca expertii si factorii de decizie sa aiba
acces la cunostinte legate de dezvoltarea urbana durabila.
Activitatea de baza va ramane schimbul transnational
intre orase, realizat prin planificarea actiunilor din cadrul
retelelor, prin elaborarea de strategii de dezvoltare
urbana durabila.
Al doilea instrument dezvoltat in URBACT III este
reprezentat de retelele de transfer. In timp ce in cadrul
URBACT II au fost incurajate orasele sa identifice si sa
studieze bunele practici, pentru URBACT III orasele vor fi
chemate sa vina in fata si sa incerce sa reutilizeze aceste
bune practici, sa caute modul in care pot fi adaptate si
transformate si sa le transfere catre un oras nou.
Al treilea instrument, retele de implementare, este
conceput ca o legatura clara cu celelalte initiative. Aceste
retele vor fi deschise in toate orasele care au dezvoltat
sau au conceput deja strategii de dezvoltare urbana
durabila, printr-un proiect URBACT anterior sau nu. Se
face astfel transferul de la proiectare la munca reala pe
teren.
Aceste doua initiative noi sunt testate si evaluate, ca parte
dintr-o serie de proiecte-pilot in curs de desfasurare acum
in URBACT II.

Primele apeluri de proiecte au fost
deja anuntate, dar urmeaza sa fie
lansate conform calendarului de
mai jos :

Finantator:
Uniunea
Europeana (FEDR)

Adresa
programului:
http://urbact.eu/
http://www.mdrap
.ro/dezvoltareregionala/-4970/7572/-5296





Retele pentru
Planificarea Actiunilor –
martie 2015
Retele de Transfer - iunie
2015 ;
Retele de Implementare octombrie 2015

In luna aprilie, va fi organizat la
sediul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Punlice
un eveniment InfoDay dedicat
sprijinirii potentialilor beneficiari
romani pentru implicarea in
Retelele din cadrul URBACT III si a
implementarii proiectelor din cadrul
acestui Program.
Informatii detaliate despre acest
Program, puteti regasi
aici http://urbact.eu/ si
aici:http://www.mdrap.ro/dezvoltar
e-regionala/-4970/-7572/-5296

4

Titlu

Obiectivul
Programul
ui

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

POC Actiunea 2.3.3 –
Imbunatatirea
continutului digital si a
infrastructurii TIC
sistemice in domeniul eeducatie, e-incluziune, esanatate si e-cultura
2014-2020

Aceasta
actiune a
Programului
Operational
Competitivit
ate are
drept
obiectiv
specific
„Cresterea
gradului de
utilizare a
Internetului”
.

Autoritatile
administratiei
publice
centrale cu
responsabilita
ti in
domeniile
educatie,
cultura,
sanatate,
social si TIC.

1. E-educatie

Sursa: Ministerul
Fondurilor Europene

Ghidul solicitantului:
http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_user
s/cd25a597fd-62/20142020/po/VO.POC.20142020.18.12.2014.pdf

Termen
limita

realizarea Platformei scolare de e-learning/de invatare, inclusiv a Bibliotecii scolare virtuale,
realizarea/utilizarea la nivel national a catalogului electronic, precum si a altor programe
nationale (retele colaborative/platforme, tehnologii/instrumente digitale educationale integrate
care sa permita managementul inovativ, atat la nivelul procesului de predare – invatare –
evaluare, cat si la nivel institutional si al leadership-ului);
achizitionarea de echipamente TIC pentru scolile gimnaziale in baza unor proiecte pilot;
imbunatatirea accesului la internet prin implementarea de wirelesscampus, cu prioritate in
scolile gimnaziale.
Beneficiari : autoritatile administratiei publice cu responsabilitati in domeniile educatie si TIC.
2. E-incluziune
extinderea de PAPI in comunitatile vizate, puncte care vor deveni centre de cunoastere
comunitara, centre de resurse pentru dezvoltarea de noi proiecte, oferind o gama diversificata
de servicii electronice si acces rapid catre surse multiple de informatie;
alfabetizarea digitala in comunitatile vulnerabile si dezvoltarea competențelor digitale ca
instrument de combatere a excluziunii;
indeplinirea criteriului privind sustenabilitatea proiectului (asumarea asigurarii locatiei si a
personalului) va fi important in procesul de selectie a comunitatilor.
3. E-sanatate
dezvoltarea unui sistem informatic integrat de e-sanatate urmareste actiuni de
dezvoltare/consolidare a sistemelor informationale existente si de crestere a gradului de
interoperabilitate a acestora;
furnizarea de servicii medicale de specialitate ambulatorii post spitalizare pacientilor externati
din spitale;
facilitarea accesului populatiei din zona rurala la servicii ambulatorii de specialitate.
Serviciile de telemedicina, imbunatatirea disponibilitatii echipamentului aferent va facilita
accesul la medicina de calitate in randul persoanelor in varsta si al populatiei, in special in cazul
in care distanta reprezinta un factor critic.
Medicina asistata prin TIC va imbunatati calitatea vietii persoanelor in varsta, furnizand asistenta
permanenta, ajutandu-i sa dobandeasca o anumita independenta si asigurand incluziunea
sociala a celor aflati in zone izolate.
4. E-cultura
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implementarea de instrumente de digitizare avansate si usor utilizabile (platforma
”culturalia.ro”, vocabulare controlate, aplicatii specifice de expunere pe dispozitive mobile);
digitizarea si expunerea on-line de produse culturale analogice;
maximizarea volumului materialului cultural digitizat pentru contributia la Europeana.
Portofoliul digital al elementelor culturale nationale va fi inclus in Biblioteca Digitala Europeana,
ceea ce va contribui la cresterea vizibilitatii tarii. Aceasta reprezinta un suport pentru
promovarea mostenirii culturale, prin transfer de cunoastere, inovatie si tehnologie, dar si o cale
de a stimula competitivitatea economiei creative si de a promova turismul cultural.
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Titlu

Obiectivul
Programului

Cuantum finantare

Termen limita

Apel pentru proiecte
culturale al
Administratiei
Fondului Cultural
National

Administrația Fondului Cultural
Național (A.F.C.N.), instituție publică
subordonată Ministerului Culturii, oferă
în fiecare an finanțări nerambursabile
instițutiilor publice, organizațiilor
neguvernamentale și persoanelor
juridice de drept privat care desfășoară
activități culturale. Sunt sprijinite
proiecte provenite din arii tematice
precum activități muzeale, teatru, dans,
muzică, patrimoniu cultural național,
patrimoniu imaterial, formare
profesională în domeniul culturii inclusiv management cultural și
educație culturală.
AFCN promovează întoarcerea la
cultură, reorientarea către cultură,
susținerea artiștilor, în special a celor
tineri, care studiază sau activează în
domeniul culturii. Toate aceste
deziderate sunt duse la îndeplinire de
AFCN prin finanțarea de programe și
proiecte culturale menite să faciliteze
accesul publicului la manifestări
culturale, artistice și educaționale
variate. AFCN sprijină îmbunatățirea
percepției publicului larg asupra artei
contemporane și facilitarea accesului
unui numar cât mai mare de oameni la
evenimentele culturale finanțate.

Suma disponibilă pentru
finanţarea nerambursabilă este
de 2.700.000 lei, repartizată
astfel:

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este cuprinsă
în intervalul 09 martie – 07 aprilie 2015.

Sursa: AFCN
Finantator: Guvernul
Romaniei
Mai multe informatii:
http://www.afcn.ro/fi
nantari/proiecteculturale.html

sculptură, grafică, arte
decorative, fotografie, video-art,
instalaţii, ceramică, colaj,
animaţie, film experimental și de
animație, artă textilă, tehnici
mixte, noi media, design,
arhitectură, proiecte curatoriale)
1.000.000 lei

Termenul limită de înscriere a proiectelor:
07 aprilie 2015, ora 17:00.

(teatru, muzică, dans) 1.600.000
lei
i
Suma maximă care poate fi
solicitată pentru un proiect este
de 50.000 lei.
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Titlu

Obiectiv

Programul cadru ORIZONT
2020, destinat cercetarii si
inovarii
Finantator: Uniunea
Europeana
Sursa: Horizon 2020

Programul-cadru european
„Orizont 2020" dispune de un
buget de 70 de miliarde de
euro şi urmăreşte în mod
sistematic finanţarea
proiectelor capabile să ducă
la îndeplinire obiectivele
tehnice, ştiinţifice,
educaţionale şi sociale
asumate de statele membre
prin intermediul Strategiei
„Europa 2020". Programul
«Orizont 2020» este un tip de
program totalmente nou
pentru Uniunea Europeană.
Este gândit să aducă rezultate
care pot aduce schimbări
concrete în viaţa oamenilor.
Cu mai mult de 70 de miliarde
de euro pentru şapte ani, este
cel mai mare program de
cercetare al Uniunii de până
acum şi unul dintre cele mai
mari din lume. Este singurul
program din bugetul Uniunii
Europene care a cunoscut o
creştere a finanţării. Bugetul
substantial al Programului
«Orizont 2020» este un
beneficiu major pentru
cercetarea şi inovaţia
europeană

Informatii suplimentare:
Pagina dedicata programului:
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/e
n/home.html
Articol referitor la program:
http://www.research.ro/ro/ar
ticol/3285/Orizont2020

Structura programului
Excelență științifică
 Tehnologii viitoare și emergente
 Acțiunile Marie Skłodowska-Curie
 Infrastructuri de cercetare
 Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Termen limita
Termene limita variabile
in functie de apel.

Poziția de lider în sectorul industrial
 Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)
 Nanotehnologii și materiale avansate
 Spațiu
 Accesul la finanțarea de risc
 Inovarea în IMM-uri
 Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale








Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor
și a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive
Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și
maritimă și bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și
cetățenilor săi

Alte activități
 Răspândirea excelenței și lărgirea participării
 Știința cu și pentru societate
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

A fost lansata,
spre consultare publica,
schita ghidului pentru
cererea de propuneri de
proiecte “Masuri integrate
pentru tinerii inactivi“,
primul apel din cadrul
Programului Operational
Capital Uman (POCU) 2014 –
2020.
Finantator: Uniunea
Europeana

Pentru a imbunatati
situatia tinerilor care
nu au un loc de
munca si nici nu
urmeaza un program
de educatie si
formare (NEETs) si
pentru a facilita
tranzitia catre piata
muncii, la nivel
national se va
actiona pe trei
paliere - educatie,
formare, ocupare.

Grupul tinta vizat in cadrul prezentei
cereri de propuneri de proiecte este
format din tineri NEETs someri cu
varsta intre 16 – 24 ani (respectiv,
pana la implinirea varstei de 25 ani).

Pentru obiectivele specifice 1 și
2, activitățile ce pot fi finanțate
în cadrul prezentei cereri de
propuneri de trebuie să includă
obligatoriu dezvoltarea și
furnizarea unor pachete
integrate
personalizate pentru tinerii
NEETs, incluzând în mod
obligatoriu, cumulativ,
următoarele măsuri
(după înregistrarea tinerilor
NEETs inactivi care devin astfel
tineri NEETs șomeri):
a. realizarea profilului individual
al tinerilor NEETs
b. informare, orientare și
consiliere în funcție de nivelul
educațional și profesional
al fiecărui tânăr

Ghidul solicitantului:
http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc20
14/ghid1.pdf
Programul Operational
Capital Uman:
http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd
25a597fd-62/20142020/po/VO.POCU.20142020.pdf

Solicitantii si partenerii eligibili sunt:
angajatori, entitati relevante (furnizori
de formare, furnizori de servicii de
ocupare/ evaluare si certificare a
competentelor, sindicate, patronate,
ONG-uri/ organizatii de tineret etc.) in
parteneriat cu angajatori, SPO in
parteneriat cu entitati relevante
(angajatori, furnizori de formare,
furnizori de servicii de ocupare/
evaluare si certificare a
competentelor, sindicate, patronate,
ONG-uri/ organizatii de tineret etc.,
entitatile selectate/ desemnate pentru
implementarea schemelor de grant
global in domeniul antreprenoriatului.

Termen limita

APEL NELANSAT !
Pentru mai multe
informatii, va
recomandam sa urmariti
pagina de internet
www.fonduri-ue.ro

Operațiunile care nu prevăd
pachete integrate, personalizate
de măsuri nu vor fi
acceptate la finanțare.
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